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ABSTRAK 

 

Gustian, Arfah R. P. 2013. Sintesis dan Karakterisasi Membran Kitosan-PEG 
Sebagai Alternatif Pengontrol Sistem Pelepasan Obat. Skripsi. Jurusan 
Kimia FMIPA UNNES. Dosen Pembimbing I: Mohammad Alaudin, M.Si, 
Dosen Pembimbing II: Ir. Winarni Pratjojo, M. Si 

 

Kata kunci: sintesis, karakterisasi, Membran Kitosan- PEG 
 

Telah dilakukan penelitian mengenai pembuatan membran kitosan- PEG 
(Polietilen Glikol). Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis, mengkarakterisasi dan 
menguji membran kitosan-PEG sebagai alternatif pengontrol sistem pelepasan obat 
secara in vitro. Membran kitosan divariasi komposisi massa kitosan dengan PEG, 
yaitu 4 : 4 (A), 5 : 4 (B), dan 6 : 4 (C). Metode pembuatan membran yang dipakai 
yaitu metode inversi fasa dengan teknik presipitasi pelarut pada suhu ruangan. 
Karakterisasi terhadap membran kitosan-PEG meliputi penentuan swelling index, 
koefisien partisi, koefisien rejeksi, koefisien difusi dan permeabilitas. Hasil 
karakterisasi menunjukkan bahwa koefisien partisi membran kitosan-PEG A : B: C 
terhadap albumin dalam pH 7,5 berturut-urut 14,19, 30,98, dan 18,61. Hasil uji 
permselektivitas menunjukkan bahwa membran B merupakan membran yang paling 
selektif karena memiliki koefisien rejeksi yang lebih besar dan penurunannya tidak 
terlalu signifikan antara jam ke 8 dan ke 12. Sementara itu, permeabilitas dan 
koefisien difusi membran B terhadap model obat albumin lebih kecil dibandingkan 
dengan membran A dan membran C sehingga membran B memiliki karakteristik 
lepas lambat terhadap albumin yang lebih lama. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka membran B (5:4) lebih cocok sebagai agen pengontrol pelepasan 
obat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Kontrol terhadap pelepasan obat akan meningkatkan efektifitas kerja obat. 

Pelepasan obat yang dikontrol akan mengurangi frekuensi pemberian, meningkatkan 

kenyamanan pasien dan menjaga konsentrasi obat dalam darah tetap dalam fungsi 

terapeutik. Misalnya propanolol HCl yang digunakan dalam pengobatan hipertensi 

mempunyai waktu paruh eliminasi pendek, sekitar 3 jam. Dengan waktu eliminasi 

yang pendek ini maka propanolol HCl dibuat dalam bentuk sediaan lepas lambat 

dengan mengontrol proses pelepasannya (Saifullah.dkk. 2007).  

Kemajuan teknologi memberikan peluang penggunaan dan pengembangan 

material untuk penghantaran obat ke target atau mengontrol pelepasannya, salah satu 

material yang dapat digunakan adalah kitosan. Kitosan merupakan aminopolisakarida 

hasil deasetilasi kitin, yaitu polisakarida alami terbanyak kedua setelah selulosa. 

Karena kemampuannya membentuk gel dalam suasana asam, kitosan berpotensi 

sebagai matriks dalam sistem pengantaran obat ke dalam tubuh (Sutriyo et al. 2005). 

Modifikasi kimia kitosan menjadi gel kitosan telah dilaporkan dapat meningkatkan 

kemampuan dan kapasitas serapnya. Di antaranya adalah dengan menambahkan 

hidrokoloid alami seperti gom guar (Sugita et al. 2006a), karboksimetilselulosa 

(CMC) (Sugita et al. 2006b) dan alginat (Sugita et al. 2006c). 
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Kitosan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu hanya dapat melarut pada 

medium larutan asam seperti asam asetat dan sifat mekaniknya kurang baik untuk 

aplikasi biomedis khususnya dalam pengontrol pelepasan obat. Maka dari itu, banyak 

peneliti mencoba untuk memodifikasi kitosan. Modifikasi membran kitosan 

diharapkan dapat menghasilkan membran dengan karakter yang lebih baik, misalnya 

peningkatan kestabilan membran (Jin J et al, 2004), memperkecil ukuran pori-pori 

membran sehingga pemisahan molekul-molekul atau rejeksi makromolekul dari suatu 

larutan oleh membran lebih efektif (Wang et al, 2001). Pada penelitian ini PEG 

digunakan untuk memodifikasi kitosan. Polietilen glikol (PEG) adalah polimer yang 

larut dalam air dengan berat molekul yang berbeda-beda yang memiliki  kelebihan 

resistan terhadap protein dan rendah sifat toksisitasnya. Di samping itu, PEG tidak 

membahayakan protein aktif dan dapat mempertahankan sifat biologinya. PEG 

biasanya dipilih sebagai pembawa obat karena sifatnya yang biokompatibel dan 

meminimalisasi racun dan kelarutannya yang baik dalam air atau pelarut lainnya. 

(Zhang ,et al. 2001). 

PEG berupa kopolimer dengan poliester alifatik linier seperti poli (asam laktat) 

(PLA) untuk digunakan pada penghantaran obat dan rekayasa jaringan. PEG juga 

digunakan dalam pembuatan plastik pada industri polimer (Zhang, et al .2001). 

Uraian di atas dapat menunjukkan bahwa PEG yang ditambahkan pada kitosan dapat 

menambah kekuatan membran guna pelepasan obat tanpa menghilangkan sifat-sifat 

biologisnya  
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Pada penelitian ini akan dibuat membran kitosan yang dimodifikasi dengan 

PEG (Polietilen Glikol). Selanjutnya membran yang dihasilkan akan dikaji 

penggunaannya sebagai agen pengontrol pelepasan obat. Keberhasilan suatu proses 

pelepasan dengan menggunakan membran tergantung pada kualitas membran yang 

dihasilkan. Untuk mengetahui kualitas membran dilakukan karakterisasi yang 

meliputi swelling index, analisis morfologi, permselektivitas, uji partisi dan 

penentuan koefisien difusi terhadap model obat. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diselesaikan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mensintesis dan mengkarakteristik membran kitosan-PEG yang 

dihasilkan meliputi: Swelling index, morfologi, permselektivitas dan koefisien 

partisi? 

2. Bagaimana membran kitosan-PEG Bagaimana kinerja membran kitosan- PEG 

sebagai pengontrol pelepasan obat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mensintesis dan mengkarakterisasi membran kitosan-PEG yang dihasilkan 

dengan melibatkan variabel konsentrasi kitosan 

2. Menguji kemampuan membran kitosan-PEG hasil sintesis untuk sistem pelepasan 

obat secara invitro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu : 

1. Menghasilkan membran kitosan-PEG sebagai membran yang baik agen 

pengontrol sistem pelepasan obat untuk pemanfaatan kitosan. 

2. Dapat  digunakan  sebagai bahan alternatif  untuk mengontrol  sistem pelepasan 

sampel obat yang alami dan biodegradable untuk meningkatkan fungsi  kitosan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Kitosan 

Kitosan merupakan salah satu polisakarida kationik alami yang diperoleh dari 

deasetilasi kitin yang banyak terdapat di alam. Kitin dapat diperoleh dari crustacean 

atau berbagai fungi. Kitin merupakan bentuk molekul yang hampir sama dengan 

selulosa yaitu suatu bentuk polisakarida yang dibentuk dari molekul-molekul glukosa 

sederhana yang identik. Ornum (1992) menjelaskan bahwa kitin berupa polimer linier 

yang tersusun oleh 2000-3000 monomer n-asetil Dglukosamin dalam ikatan β(1-4) 

atau 2-asetamida-2-deoksi-D-glukopiranol dengan rumus molekul (C8H13NO5)n. Kitin 

mudah mengalami degradasi secara biologis, tidak beracun, tidak larut dalam air, 

asam anorganik encer, dan asam asam organik, tetapi larut dalam larutan dimetil 

asetamida dan litium klorida (Kurita, 1998). 

Proses produksi kitosan (dari sebelum terbentuknya kitin) meliputi 

demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Demineralisasi dilakukan dengan larutan 

asam encer yang bertujuan untuk menghilangkan mineral yang terkandung dalam 

bahan baku. Deproteinasi dilakukan dengan larutan basa encer untuk menghilangkan 

sisa-sisa protein yang masih terdapat dalam bahan baku. proses deasetilasi bertujuan 

menghilangkan gugus asetil dari khitin melalui pemanasan dalam larutan alkali kuat 

dengan konsentrasi tinggi (Yunizal, dkk.  2001). Gambar 1 menunjukkan reaksi kitin 

menjadi kitosan 
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Gambar 1. Deasetilasi Kitin menjadi Kitosan 

Janesh dan Alonso (2003) mengelompokkan kitosan berdasarkan BM dan 

kelarutannya sebagai berikut : 

1. Kitosan larut asam dengan BM 800.000 sampai 1.000.000 Dalton 

2. Kitosan mikrokristalin (larut air) dengan BM sekitar 150.000 Dalton 

3. Kitosan nanopartikel dengan BM 23.000 Dalton sampai 70.000 Dalton, dimana 

dapat berfungsi sebagai imunomodulator. 

Kitosan diketahui mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, film dan fiber 

(Hirano et al. 1999) karena berat molekulnya yang tinggi dan solubilitasnya dalam 

larutan asam encer. Kitosan telah luas penggunaannya di industri makanan, kosmetik, 

kesehatan, farmasi dan pertanian serta perlakuan pada air limbah. Di industri 

makanan kitosan dapat digunakan sebagai suspensi padat, pengawet, penstabil warna, 

penstabil makanan, bahan pengisi, pembentuk gel, tambahan makanan hewan dan 

sebagainya. Aplikasi kitosan dan turunannya dalam bidang pangan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Aplikasi kitosan dan turunannya dalam industri pangan 
Aplikasi Contoh 

Antimikroba Bakterisidal, fungisidal, pengukur kontaminasi jamur 
pada komoditi pertanian 

Edible film Mengatur perpindahan uap antara makanan dan 
lingkungan sekitar, menahan pelepasan zat-zat 
antimikroba, antioksidan, nutrisi, flavor, dan obat, 
mereduksi tekanan parsial oksigen, pengatur suhu, 
menahan proses browning enzimatis pada buah. 

Bahan aditif Mempertahankan flavor alami, bahan pengontrol 
tekstur, bahan pengemulsi, bahan pengental, 
stabilizer, dan penstabil warna. 

Sifat nutrisi Sebagai serat diet, penurun kolesterol, persediaan dan 
tambahan makanan ikan, mereduksi penyerapan 
lemak, memproduksi protein sel tunggal, bahan anti 
grastitis (radang lambung), dan sebagai bahan 
makanan bayi. 

Pengolah limbah makanan 
padat 

Flokulan dan pemecah agar. 

Pemurnian air Memisahkan ion-ion logam, pestisida, dan 
penjernihan 

        Sumber : Shahidi et al. (1999) 

Pada Gambar 2 berikut ini adalah struktur kitosan 

              

     Gambar 2.    Struktur kitosan [Poly (1, 4-2-amino-2-deoxy-ß-D-glucosamine)] 

Pada umumnya derajat deasetilasi yang diharapkan dalam standar mutu 

kitosan adalah 70-100%. Standar mutu kitosan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Standar mutu kitosan 
Karakteristik Standar 

Kenampakan 
Ukuran 
Kadar air 
Kadar protein 
Kadar abu 
Derajat deasetilasi 
Viskositas 
Ketidaklarutan 
Kadar logam berat: As 
Kadar logam berat: Pb 
pH 
Bau 

Bubuk putih atau kuning 
25-200 mesh 

< 10% 
< 0.3% 
< 0.5% 

70-100% 
50-500 cps 

< 1% 
< 10 ppm 
< 10 ppm 

7-9 
tidak berbau 

 
 Sumber : Anonim (2002) 

Dua faktor utama yang mencirikan sifat fisik kitosan adalah viskositas atau 

berat molekul dan derajat deasetilasi. Oleh sebab itu, pengontrolan kedua parameter 

tersebut dalam proses pengolahannya akan menghasilkan kitosan yang sangat 

bervariasi dalam aplikasinya diberbagai bidang. Misalnya kemampuan kitosan 

membentuk gel dalam N-metIl morpholin-N-oksida, akhir-akhir ini telah 

dimanfaatkan untuk formulasi obat. Derajat deasetilasi dapat didefinisikan sebagai 

rasio 2-amino-2-deoksi-D-glukopiranosa dan 2-acetamido-2-deoxy Dglukopyranose, 

dan menunjukkan sejauh mana proses deasetilasi berjalan. Derajat deasetilasi dan 

berat molekul berperan penting dalam kelarutan kitosan, sedangkan derajat deasetilasi 

sendiri juga berkaitan dengan kemampuan kitosan untuk membentuk interaksi 

isoelektrik dengan molekul lain (Wibowo, 2006). 
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Kitosan dapat dapat berinteraksi dengan bahan-bahan yang bermuatan seperti 

protein, polisakarida, anionik, asam lemak, asam empedu dan fosfolipid. Kitosan 

larut asam dan larut air mempunyai keunikan membentuk gel yang stabil dan 

mempunyai muatan dwi kutub, yaitu muatan negatif pada gugus karboksilat dan 

muatan positif pada gugus –NH2 (Kumar,dkk. 2000). Menurut (Wibowo, 2006) 

kelarutan kitosan dipengaruhi oleh tingkat NH3 ionisasinya, dan dalam bentuk 

terionisasi penuh, kelarutannya dalam air meningkat karena adanya jumlah gugus 

yang bermuatan. Pada pH asam, kitosan memiliki gugus amin bebas (-NH2) menjadi 

bermuatan positif untuk membentuk gugus amin kationik (NH3). Dari sini dapat 

diketahui bahwa sifat larutan kitosan akan sangat tergantung pada dua kondisi di atas 

yaitu apakah dalam bentuk amina bebas NH2 atau amina bermuatan positif  NH3. 

Sifat kitosan larut asam dapat dilihat pada Tabel 3. 

Dalam penelitian Hawab (2006) menjelaskan bahwa jika kitosan dilarutkan 

dalam asam maka secara proporsi atom hidrogen dari radikal amina primernya akan 

lepas sebagai proton, sehingga larutan akan bermuatan positif, dan bila ditambahkan 

molekul lain sebagai pembawa muatan negatif, maka akan terbentuklah polikationat, 

dan kitosan akan menggumpal. Sebagai contoh, natrium alginat (molekul pembawa 

bermuatan negatif), larutan-larutan bervalensi dua (sulfat, fosfat atau polianion) dari 

ion mineral atau protein dapat membentuk senyawa kompleks dengan kitosan. 
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Tabel 3.  Sifat larutan kitosan yang larut dalam asam 
KONDISI 

NO Amin bebas (NH2) Amin bermuatan positif (NH3
+) 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

Larut dalam larutan asam 
Tidak larut pada pH > 6.5 
Tidak larut dalam H2SO4 
Larut dalam jumlah terbatas 
dalam H3PO4 
Tidak larut pada hampir seluruh 
pelarut organik  

Larut pada pH < 6.5 
Menjadi larutan yang kental 
(viscous) 
Larutan shear thinning 
Membentuk gel dengan polianion 
Tetap menjadi larut dalam campuran 
alkohol dan air 

     Sumber: Sandford di dalam Skjak-Braek et al. (1989), Rinaudo et al. di dalam 
    Skjak-Braek et al. (1989). 

Menurut Sandford (1989), gugus amin bebas (NH2) dari kitosan pada suasana 

asam akan terprotonasi membentuk gugus amino kationik (NH3).  Kation dalam 

kitosan akan bereaksi dengan polimer anion membentuk kompleks  elektrolit.   

2.2. Polietilen  Glikol (PEG) 

Polietilen  Glikol  (PEG)  yang  dikenal  juga  dengan  nama  polietilen  

oksida  (PEO)  atau  polioksi  etilen  (POE)  merupakan  jenis  polieter  komersil  

yang  paling penting.  PEG,  PEO  atau  POE  merupakan  oligomer  atau   polimer  

dari  etilen  oksida. Perbedaan  ketiga  nama  tersebut  terletak  pada  masa  

molekulnya.  

 PEG  merupakan oligomer  dan  polimer  dengan  massa  molekul  di  bawah  

20.000  g/mol.  PEG  dibuat melalui  polimerisasi  etilen  oksida  dan  secara  

komersil  tersedia  dalam  rentang  berat molekul  yang  luas  dari  300  g/mol  sampai  

10.000  g/mol.  Walaupun  PEG  dan  PEO dengan  berat  molekul  yang  berbeda  

digunakan  dalam  aplikasi  yang  berbeda  dan mempunyai  perbedaan  fisika  
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(seperti  viskositas)  karena  pengaruh  panjang  rantai, tetapi sifat fisik kimia 

keduanya hampir sama.  

Polietilen glikol (PEG) merupakan jenis polieter komersil yang paling 

penting.  Polietilen glikol mempunyai beberapa sifat kimia yang membuatnya 

istimewa dalam berbagai  bidang  seperti  biologi,  kimia  dan  farmasi.  Sifat-sifat  

tersebut  diantaranya, tidak  beracun  (non-toksik),  hidrofilik  dan    memiliki  

fleksibilitas  yang  tinggi.  PEG dibuat melalui polimerisasi etilen glikol pada Gambar 

3. 

 

 

Gambar 3. Reaksi polimerisasi etilen glikol 

PEG sering digunakan dalam bidang farmasi karena sifat biokompatibilitas 

dan  non-toksik  serta  kelarutannya  yang  baik  dalam  air  maupun  pelarut  umum  

lainnya. PEG  juga  sering  digunakan  sebagai  plasticizer  yang  baik  dalam  

industri  polimer (Zhang et al., 2001).  

2.3. Membran 

Kata membran berasal dari bahasa latin membrana yang berarti potongan 

kain.  Membran adalah suatu lapisan yang memisahkan dua fasa dimana perpindahan 

massanya dapat diatur dan hanya dapat dilewati oleh ion – ion tertenu.  Komponen 

aktif membran adalah suatu senyawa bermuatan atau netral yang mampu membentuk 
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kompleks dengan ion – ion secara reversibel dan membawanya melalui membran 

organik.  Senyawa seperti ini disebut ionofor atau pembawa ion (ion carrier).   

Membran dapat berupa padatan atau campuran dan berfungsi sebagai media 

pemisah yang selektif berdasarkan perbedaan koefisien difusitas, muatan listrik 

maupun perbedaan kelarutan. Membran banyak digunakan dalam proses pemisahan, 

pemurnian, dan pemekatan suatu larutan.  Membran kitosan lebih mudah diperoleh 

dibandingkan dengan membran kitin. 

2.3.1. Klasifikasi membran 

 Banyak jenis membran yang kita kenal sehingga dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa golongan.  Misalnya ada membran berukuran tipis atau tebal, 

strukturnya bisa homogen atau heterogen, membran alami atau buatan dan lain 

sebagainya. Secara makro membran merupakan pembatas antara dua fasa yang 

berjalan secara selektif  sedangkan proses pemisahannya merupakan skala mikro 

yang meliputi difusi, pelarutan, osmosis, ultrafiltrasi, dialysis, pertukaran ion, dan 

elektrodialisa (Stephenson,et.al, 2000). 

Membran dapat dibagi berdasarkan beberapa hal (Mulder, 1991) yaitu : 

1. Jenis membran berdasarkan bahan dasar pembuatannya 

Membran biologis, yaitu membran yang terdapat dalam sel mahluk hidup. 

Membran sintetis, dapat dibedakan menjadi membran organik (bahan penyusun 

utamanya adalah polimer atau cairan), membran anorganik (bahan penyusun 

utamanya logam atau non logam, kaca), atau campuran keduanya. 
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2.  Jenis membran berdasarkan fungsi 

 Membran dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan ukuran diameter yang akan dipisahkan, membran 

mikrofiltrasi memiliki ukuran pori 0,02–10 µm dan tebal antara 10–150 µm.  

Mikrofiltrasi digunakan pada berbagai macam aplikasi di Industri terutama untuk 

pemisahan partikel ukuran 0,1 µm dari larutannya, membran mikrofiltrasi dapat 

dibedakan dari membran reverse osmosis (RO) dan ultrafiltrasi (UF) berdasarkan 

ukuran partikel yang dapat dipisahkan.  Membran ultrafilrasi ukuran porinya berkisar 

antara  0,05–1 µm terutama untuk pemisahan partikel ukuran 0,001 µm dari 

larutannya.  Sedangkan proses reserve osmosis menggunakan membran dengan 

ukuran pori 0,0001–0,001 µm.  Membran reverse osmosis digunakan untuk 

memisahkan zat terlarut yang memiliki berat molekul rendah seperti garam anorganik 

atau molekul organik kecil seperti glukosa dan sukrosa dari larutannya. 

3.   Jenis membran berdasarkan prinsip pemisahan akibat ukuran pori 

         Berdasarkan ukuran porinya untuk proses pemisahan, membran dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Membran berpori, prinsip pemisahannya berdasarkan ukuran partikel zat yang akan 

dipisahkan dengan ukuran pori–pori membran.  Membran jenis ini biasa digunakan 

dalam proses pemisahan mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi. Membran tak berpori, prinsip 

pemisahannya berdasarkan perbedaan kelarutan dan kemampuan berdifusi suatu zat 

terhadap membran tersebut.  Membran ini digunakan untuk pemisahan gas dan 

pervaporasi. Membran cair (berbentuk emulsi), dimana di dalam membran terdapat 
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zat pembawa yang menentukan selektivitas terhadap komponen tertentu yang akan 

dipisahkan.  Pemisahan menggunakan membran cair sering dilakukan dengan teknik 

difusi berfasilitas dengan memilih jenis emulsi dan zat pembawa yang spesifik untuk 

zat tertentu. 

2. 4. Karakterisasi Membran  

Agar diperoleh membran yang baik perlu dilakukan karakterisasi yang meliputi 

pengukuran terhadap fungsi dan efesiensi membran yaitu permselektivitas membran.  

Selain dari pada itu karakteristik sifat mekanik juga diperlukan untuk mengetahui 

kekuatan membran, seperti uji kekuatan tarik dan daya putus.  Morfologi 

mikrostruktur membran dapat dilihat dengan alat Scanning Electron Microscopy 

(SEM). 

1.  Permselektivitas 

Uji permselektivitas dilakukan menggunakan sel filtrasi berpengaduk untuk 

mengetahui kemampuan membran menahan atau melewatkan spesi tertentu dari spesi 

yang lain. Faktor yang berpengaruh dalam permselektivitas diantaranya ukuran jari-

jari (r) ion dan nomor massa dari larutan umpan. Semakin besar ukuran jari-jarinya, 

maka nilai persen rejeksi (%R) yang menyatakan permselektivitas membran akan 

semakin tinggi pula. Demikian juga pada nomor massa, semakin tinggi nomor massa, 

maka faktor rejeksinya akan meningkat karena tingginya nomor massa akan 

menimbulkan fouling pada membran sehingga berpengaruh pada hasil permeat. 

Untuk menentukan besarnya % rejeksi, digunakan persamaan berikut : 
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                                                                (Liang,et al, 2006) 

  Keterangan :  

% R = persen rejeksi 

Cp  = konsentrasi spesi dalam permeat 

Cf  = konsentrasi spesi dalam konsentrat 

Pada pengujian permselektivitas, digunakan larutan umpan yang memiliki 

ukuran molekul sesuai dengan pori membran. Pada umumnya, reagen yang biasa 

digunakan yaitu dekstran yang memiliki berat molekul bervariasi antara 10-150 kD 

(kilo Dalton). Penggunaan reagen ini dapat digantikan oleh senyawa lain yang 

memiliki karakteristik yang sama. 

2. Sifat mekanik    

Karakterisasi sifat mekanik perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

membran terhadap gaya yang berasal dari luar yang dapat merusak membran.  

Semakin rapat struktur membran, berarti jarak antara molekul dalam membran 

semakin rapat sehingga mempunyai kekuatan tarik dan dorong yang kuat. Untuk 

mengetahui morfologi membran, digunakan Scanning Electron Microscopy (SEM), 

yang dapat memberikan informasi mengenai struktur membran dan penampang 

lintang.  Dengan SEM juga dapat diperoleh data mengenai ukuran porinya, sehingga 

dari hasil ini dapat ditentukan standar keseragaman struktur membran yang dapat 

digunakan (Mulder, 1991). 
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3. Uji Swelling (Pengembangan)  

Swelling (pengembangan) adalah peningkatan volume suatu material pada saat 

kontak dengan cairan, gas, atau uap. Pengujian ini dilakukan antara lain untuk 

memprediksi zat yang bisa terdifusi melalui material-material tertentu. Ketika suatu 

biopolimer kontak dengan cairan, misalnya air, terjadinya pengembangan disebabkan 

adanya termodinamika yang bersesuaian antara rantai polimer dan air serta adanya 

gaya tarik yang disebabkan efek ikatan silang yang terjadi pada rantai polimer. 

Kesetimbangan swelling dicapai, ketika kedua kekuatan ini sama besar.  

Berhubung sifat termodinamika polimer dalam larutan berbeda-beda, maka 

tidak ada teori yang bisa memprediksikan dengan pasti tentang sifat pengembangan. 

Ketika matriks mengembang, mobilitas rantai polimer bertambah, sehingga 

memudahkan penetrasi pelarut. Selain itu, ion-ion kecil yang terperangkap dalam 

matriks, berdifusi meninggalkan matriks, sehingga memberikan peluang yang lebih 

besar bagi pelarut untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. 

Pengembangan matriks alginat-kitosan, kemungkinan disebabkan masih adanya ion 

COO- yang bersifat hidrofilik dalam matriks. Sediaan lepas lambat merupakan bentuk 

sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-

lahan atau bertahap supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat 

(Ansel, 2005). 
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2. 5.  Sediaan Lepas Lambat 

Sediaan Lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk 

melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya 

pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Beberapa bentuk sediaan 

padat dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh agar diserap secara cepat 

seluruhnya (Ansel, 1989). Sediaan lepas lambat sering disebut juga controlled 

release, delayed release, sustained action, prolonged action, sustained release, 

prolonged release, timed release, slow release, extended action atau extended release 

(Ansel, 1989). 

Sediaan lepas lambat mempunyai beberapa keuntungan. antara lain : 

1. Mengurangi frekuensi pemakaian obat 

2. Meningkatkan kepatuhan pasien 

3. Mengurangi terjadinya efek samping 

4. Aktifitas obat diperpanjang di siang dan malam hari 

5. Mampu membuat lebih rendah biaya harian bagi pasien karena lebih sedikit 

satuan dosis yang digunakan (Ansel, 1989). 

Disamping itu. juga ada beberapa kerugian-kerugian bentuk sediaan lepas lambat 

yaitu : 

1. Biaya yang lebih besar dibanding bentuk sediaan konvensional 
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2. Jika penderita mendapat suatu reaksi samping obat atau secara tiba-tiba 

mengalami keracunan, maka menghilangkan obat dari sistem menjadi lebih sulit 

dari pada dengan suatu produk obat dengan pelepasan cepat. 

3. Absorpsi obat yang tidak menentu atau berubah-ubah dapat terjadi sehubungan 

dengan berbagai interaksi dari obat dan isi saluran pencernaan dan perubahan 

pergerakan saluran cerna. 

4. Mengurangi fleksibilitas pemberian dosis. 

5. Secara umum mempunyai availaibilitas sistemik yang kurang baik. 

6. Menaikkan kemungkinan terjadinya first-pass effect (Shargel, 2005)  

2. 6. Penelitian yang terkait 

Telah dilakukan penelitian Marchaban (2004) tentang perbedaan antara metode 

disolusi intrinsik dan non-intrinsik untuk mengevaluasi pelepasan obat dari 

supositoria basis lemak. Penelitian dilakukan dengan cara membuat supositoria 

dengan basis lemak yang mengandung natrium salisilat sejumlah 50 mg, 100 mg, 150 

mg, 200 mg dan 250 mg tiap supositoria, kemudian dilakukan uji disolusi terhadap 

supositoria tersebut dengan menggunakan alat uji disolusi intrinsik yang membatasi 

luas kontak muka antara supositoria dengan medium, dan alat uji disolusi non-

intrinsik yang tidak membatasi luas kontak muka antara supositoria dengan medium. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan profil pelepasan obat dari 

supositoria apabila dievaluasi dengan menggunakan intrinsik dan nonintrinsik.  
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Saifullah dkk (2007) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

profil pelepasan propanolol HCl dari tablet lepas lambat dengan sistem floating 

menggunakan matriks Methocel K15M. Asam sitrat dan natrium bikarbonat 

digunakan sebagai gasgenerating agent. Tablet dibuat dengan metode granulasi basah 

dalam 4 formula yang didasarkan pada variasi kadar Methocel K15M yaitu 90 

mg/tablet (F1), 105 mg/tablet (F2), 120 mg/tablet (F3) dan 135 mg/tablet (F4). Tablet 

yang dihasilkan diuji sifat fisik tablet meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kadar 

zat aktif uji floating dan disolusi. Uji disolusi dilakukan dengan metode Becker dalam 

medium HCl pH 3,0 pada suhu 37±0,50.C dan kecepatan 50 rpm selama 5 jam. Hasil 

uji disolusi menunjukkan bahwa pola pelepasan propanolol HCl dari tablet lepas 

lambat mengikuti kinetika orde nol yang ditunjukkan dengan banyaknya propanolol 

HCl yang dilepaskan linier terhadap waktu. Mekanisme pelepasan propanolol HCl 

merupakan kombinasi erosi dan difusi dimana mekanisme difusi lebih dominan. 

Kecepatan pelepasan obat (nilai K) yaitu 0,174 %/menit (FI); 0,101 %/menit (FII); 

0,105 %/menit (FIII); dan 0,108 %/menit (FIV). 

  Rijal, dkk (2010) menggunakan mikropartikel dari teofilin disusun oleh 

emulsifikasi ion-gelasi metode menggunakan kitosan sebagai polimer dan natrium 

tripolifosfat (NaTPP) sebagai ikatan silang. Studi ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pH larutan tripolifosfat pada karakteristik fisik (morfologi, ukuran partikel 

dan kandungan obat) dan profil pelepasan mikropartikel teofilin-chitosan. Solusi TPP 

diatur pada pH 4 (F1), pH 5 (F2) dan pH 6 (F3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mikropartikel dengan pH larutan TPP 6 (F3) memiliki bentuk paling bulat dengan 
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permukaan halus pada mikropartikel. Rata-rata ukuran partikel adalah F1 = 1.210,0 

m; F2 = 1.100,8 m; F3 = 1.205,1 pm. Obat isi dari mikropartikel adalah 31,30 ± 0,58 

- 34,61 ± 0,08%. Profil rilis menunjukkan bahwa mikropartikel dibentuk dengan 

solusi TPP pH 6 telah rilis paling lambat. 

Jazuli (2011) juga melakukan penelitin tentang uji stabilitas yang harus 

dilakukan dalam pengembangan produk farmasi karena tanpa data stabilitas akan 

dihasilkan sediaan yang tidak dapat diramalkan stabilitasnya selama usia guna. 

Sediaan nanokapsul telah dibuat pada penelitian sebelumnya dengan komposisi 

kitosan 1,75%, alginat 0,625%, tripolifosfat 4,5%, ketoprofen 0,8%, Tween 80 

dengan ragam konsentrasi 1, 2, 3% dan campuran di sonikasi dengan ragam waktu 

15, 30, dan 60 menit. Metode stabilitas yang digunakan adalah metode uji stabilitas 

yang dipercepat dengan suhu (40±2) oC dan kelembapan relatif (75±5)% selama 3 

bulan. Parameter yang diujikan meliputi kadar air dan kadar ketoprofen. Kadar air 

ditentukan dengan metode gravimetri sedangkan kadar ketoprofen diukur dengan 

spektrofotometer UV pada panjang gelombang 257,5 nm. Hasil pengujian kadar air 

menunjukkan fluktuasi antara 10 dan 13 %, sedangkan kadar ketoprofen cenderung 

menurun setiap minggu. Formula terbaik pada pengujian ini adalah formula dengan 

tambahan Tween 80,2% dan waktu sonikasi 30 menit dengan kadar air dan usia 

pemakaian berturut-turut 11,53% dan 10,25 minggu 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah membran kitosan –PEG dengan variasi 

komposisi kitosan  PEG yaitu A (4:4), B (5:4), C (6:4). 

3.2.  Variabel Penelitian 

3.2.1.  Variabel bebas 

                Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu komposisi membran kitosan. 

3.2.2.   Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah swelling index, 

permselektivitas, uji partisi dan koefisien difusi. 

3.3.3.    Variabel Terkendali 

Variabel kendali adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian tetapi keberadaanya dikendalikan oleh peneliti. Variabel 

terkendali dalam penelitian ini meliputi alat penelitian, cara kerja, jumlah/ 

massa PEG, kecepatan pengadukan, dan suhu. 
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3.3. Alat dan Bahan 

3.3.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

Alat-alat gelas, Sel uji membran (difusi), penyaring vakum, , jangka sorong, 

hotplate stirrer merek Daihan Lab Tech, Spektrofotometer UV-Visibel Shimadzu UV 

mini 1240, Scanning Electron Microscopy (SEM), Neraca analitik OHAUS Ketelitian 

: 0,0001 gram Max Cap : 110 gram, pH meter Eutech Instruments 

3.3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : kitosan limbah rajungan 

buatan Institut Pertanian Bogor, Poly Ethylene Glycol (PEG) BM 4000, asam asetat 

glasial buatan E Merck (1 L = 1,05 kg, Acidimetric : 96 % ), kertas saring Whatman 

45, akuades, HCl (E. Merck) (berat jenis = 1,19 kg/L, kadar = 37-38 %), 

CH3COOHNa (E. Merck) (M = 82,03 gram/mol), Sodium Tetraborat (E. Merck) (M 

= 381,38 gram/mol, kadar = 98 %), Albumin, NaOH (Natrium Hidroksida)(M = 

40,00 gram/mol, Acidimetric = 99 %), CuSO4.5H2O (E. Merck) (M = 249,68 

gram/mol), Natrium kalium tartrat (Na.KC4O64H2O) (E. Merck) (M = 282,23 

gram/mol). 
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3.4. Cara Kerja 

3.4.1. Pembuatan larutan buffer pH 5 

Pembuatan buffer pH 3,8-5,6 (buffer CH3COOH-CH3COONa) 

pH A (mL) B (mL) 
5,0 30 70 

 

Larutan A : 1,2 mL asam asetat dilarutkan dalam 100 mL aquades 

Larutan B : 2,7 gram CH3COONa.3H2O dilarutkan dalam 100 mL aquades 

Catat : beberapa kristal kamfor ditambahkan dahulu pada kedua larutan. 

         (Mulyono, 2005) 

3.4.2.  Pembuatan larutan buffer pH 7,5 

Pembuatan buffer pH 5,3-8,0 (buffer Na2HPO4-NaH2PO4) 

pH A (mL) B (mL) 
7,5 84,1 15,9 

 

A adalah larutan Na2HPO4 0,1 M 

B adalah larutan NaH2PO4 0,1 M 

Larutan A : 17,799 gram Na2HPO4.2H2O ditimbang; dimasukkan ke labu takar 1 L; 

kemudian dituangi aquades ¼ labu dan homogenkan; ditambah lagi 

aquades sampai tanda batas. 

Larutan B : 15,601 gram NaH2PO4.2H2O ditimbang; dimasukkan ke labu takar 1 L; 

kemudian tuangi aquades ¼ labu dan homogenkan; ditambah lagi 

aquades sampai tanda batas.   (Mulyono, 2005) 



24 

 

 

3.4.3. Pembuatan larutan buffer pH 9 

Pembuatan buffer boraks- HCl dengan pH 8,0-9,1 

Pembuatan buffer pH 8,0-9,1 

pH 
A (mL) + 

X (mL) Y (mL) 
9 4,6 45,5 

 

A: 50 mL Na2B4O7 0,025M 

B : x mL HCl 0,1 M 

Y : mL aquades 

Larutan A : 4,768 g Na2B4O7.10 H2O ditimbang dan dimasukkan ke labu takar 500 

mL, kemudian dituangi aquades ¼ labu ukur dan homogenkan tambah 

lagi aquades sampai tanda batas. 

Larutan B : larutan baku HCl diencerkan sehingga diperoleh larutan HCl 0,1  M. 

       (Mulyono, 2005) 

3.4.4. Pembuatan membran kitosan – PEG 

Sebanyak  2 g kitosan dilarutkan dalam 100 mL asam asetat 10% (v/v).  

Setelah  diaduk  dan  disaring,  kemudian ditambahkan Polietilen Glikol (PEG) 

sebanyak 2% (m/v) dari larutan kitosan sebanyak 2 gram. Larutan  kemudian  diaduk  

selama  ½  jam  hingga larutan  menjadi  homogen  dan  disebut  sebagai  larutan 

dope.  

Selanjutnya larutan  divakum menggunakan pompa vakum untuk 

menghilangkan  gelembung  udara,  lalu  dituangkan  di  atas  cetakan  plastik  dan 
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dibiarkan selama 72 jam pada suhu ruangan hingga seluruh pelarutnya menguap. 

Setelah  membran  mengeras,  kemudian  dilepas  dari  cetakannya.  Untuk 

menghilangkan kelebihan asam asetat, membran direndam dalam NaOH 4% (m/v) 

kemudian dibilas dengan air deionisasi hingga netral dan dikeringkan. 

3. 4. 5. Optimasi Konsentrasi Larutan Kitosan  
 

Pada  tahap  ini  dibuat  membran  kitosan-PEG  dengan  komposisi kitosan 

yang  bervariasi  dimulai  dari  2,5 gram dan 3 gram menggunakan pelarut asam 

asetat 10% (v/v) dan  PEG yang ditambahkan dibuat tetap untuk semua larutan dope, 

yaitu 2 gram. Seluruh  membran yang  telah  terbentuk  kemudian  diuji  kinerjanya  

melalui  uji permeabilitas  untuk menentukan  konsentrasi optimum kitosan.  

3.4.6. Tahap Karakterisasi  dan uji pelepasan obat 

3.4.6.1. Uji Swelling 

Membran kitosan-PEG kering ditimbang (Wd, berat awal) dan direndam dalam 

100 mL akuades pada suhu kamar sampai kondisi setimbang (berat akhir konstan). 

Berat akhir swelling (Ws) diperoleh dengan menimbang membran yang telah 

direndam. Swelling index (SI) dihitung dengan persamaan berikut :          

     (Devika dan Varsha , 2006) 
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Untuk uji swelling dengan variasi pH dilakukan dengan menggunakan medium 

larutan buffer  dengan pH 5,  7,5 dan 9.   

3.4.6.2. Uji Partisi 

 Langkah yang pertama disiapkan larutan standar albumin dengan konsentrasi 

0,2 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,6 mg/ml, 0,8 mg/ml, dan 1 mg/ml. Kemudian larutan standar 

dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL sesbanyak 1 mL ditambahkan 4 mL reagen 

biuret dan ditambahkan aquadest sampai tanda batas dan dikocok serta didiamkan 

selama 30 menit pada suhu kamar.  Lalu larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan di 

ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang 

gelombang 577 nm. Dari hasil spektrofotometri akan diperoleh persamaan untuk 

mencari konsentrasi albumin. 

Uji Partisi terhadap albumin dilakukan dengan menentukan koefisien 

partisi(Kd). Membran direndam dalam larutan buffer dengan konsentrasi albumin 0,2 

mg/ml  pada suhu 37oC selama 35 menit (mengacu pada hasil swelling). Setelah itu, 

membran diambil dan konsentrasi albumin dalam larutan buffer sisa perendaman 

diukur dengan spektrofotometri UV-Visible. Dari hasil pengukuran spektrofotometri 

diperoleh absorbansi dimana absorbansi akan dimasukkan dalam persamaan kurva 

kalibrasi yang sudah dilakukan pada langkah awal dan konsentrasi albumin dapat 

dihitung. 

Koefisien partisi adalah perbandingan kesetimbangan konsentrasi solute (obat) 

dalam membran dengan kosentrasi solute dalam larutan. 
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                                                (Liang, et al.2006) 

Cs adalah konsentrasi solute dalam larutan pada keadaan setimbang dan Ci 

adalah konsentrasi awal solute, Vs dan Vm adalah volum larutan dan volum 

membran. 

3.4.6.3. Permselektivitas 

Membran terhadap obat ditentukan menggunakan sel difusi yang terbuat 

dari pot kecil. Pada sel terdapat 2 bagian yaitu bagian umpan dan bagian permeat. 

Membran kitosan PEG diletakkan ditengah sel difusi. Permeabilitas diukur dalam 

larutan buffer dengan pH 7,5. Sebelum pengujian terlebih dahulu membran kitosan-

PEG direndam  larutan buffer sampai diperoleh kondisi kesetimbangan (mengacu 

pada hasil swelling). Setelah itu, bagian umpan diganti dengan larutan yang sama 

dengan 4 mg/ml albumin.. Proses dilakukan selama 12 jam dan selang 4 jam larutan 

umpan dan permeat dan umpan diambil sebanyak 5 mL untuk mengetahui 

konsentrasi albumin yang terlewatkan. Konsentrasi obat diukur  menggunakan 

spektrofotometri UV-visible. Koefisien permeabilitas (P) dapat dihitung dengan 

persamaan 

                                       (Liang, et al.2006) 

Ct adalah konsentrasi albumin pada bagian permeat setelah t detik dan Co adalah 

konsentrasi albumin pada bagian umpan, V adalah volum larutan pada kedua bagian 

sel, dan A adalah luas permukaan permeasi (membran) yang terendam larutan.  
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Dengan ploting –(V/2A)xln(1-2Ct/Co) terhadap waktu, koefisien permeabilitas dapat 

dihitung dari slope. Konsentrasi albumin pada t detik juga digunakan untuk 

menentukan koefisien rejeksi (R) dengan persamaan  

                              

3.4.6.4. Penentuan koefisien difusi 

Koefisien difusi (D) model obat dihitung dari data koefisien permeabilitas (P), 

ketebalan membran (h) dan koefisien partisi (Kd). 

                                                                                          (Liang, et al.2006) 

3.4.6.5. Uji Morfologi Membran dengan SEM  

Uji  SEM bertujuan  untuk  mengetahui morfologi penampang  muka  dan  

penampang  melintang membran serta untuk mengetahui ukuran pori membran. 

Pengamatan dilakukan untuk pembesaran 2500x dan 5000x menggunakan tegangan 

20 kV. Sebelum diuji, membran  terlebih  dahulu  dikeringkan  dan  direndam  dalam  

nitrogen  cair  selama beberapa  detik  hingga  mengeras  kemudian  dipecahkan.  

Setelah  itu,  sampel ditempatkan  pada  wadah  sampel  kemudian  dilapisi  dengan  

emas  dan  dapat langsung diuji bentuk morfologinya.  

3.4.6.6.Penentuan konsentrasi model obat Albumin 

1. Pembuatan Larutan Standar Albumin 

Larutan serum albumin murni atau kasein dibuat dalam aquadest yang berkadar 

sekitar 5,0  mg/mL.  Untuk memudahkan kelarutan ditambahkan beberapa tetes 

NaOH 3%. 



29 

 

 

2. Mencari Panjang Gelombang Maksimum Larutan Albumin 

Larutan induk albumin dibuat dengan konsentrasi 5 mg/mL.  Kemudian larutan induk 

dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 10 mL sebanyak 1 mL dan ditambahkan 4 

mL reagen biuret dan ditambahkan aquadest sampai tanda batas.  Setelah itu larutan 

induk albumin diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dengan panjang gelombang yang divariasi dari 560-580 nm, hasilnya akan didapat λ 

yang maksimum. 

3. Pembuatan Kurva kalibrasi Larutan Standar Albumin 

Larutan standar protein disiapkan dengan konsentrasi 2 mg/ml, 4 mg/ml, 6 

mg/ml, 8 mg/ml, dan 10 mg/ml. Larutan-larutan standar dimasukkan ke dalam 5 buah 

labu takar (masing-masing 1 mL) dan ditambahkan 4 mL reagen biuret. Dikocok dan 

didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar. Setelah itu dimasukkan ke dalam kuvet 

dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang 

gelombang 577 nm. Kurva kalibrasi dibuat berdasarkan data pembacaan 

spektrofotometer UV-Visible pada larutan standar protein. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pembuatan Membran Kitosan –PEG  

Membran dapat dipreparasi dengan menggunakan beberapa metode antara lain 

sintering, streaching, track-etching, template leaching dan inversi fasa. Pembuatan 

membran dalam penelitian ini menggunakan metode inversi fasa. Inversi fasa adalah 

metode yang paling banyak digunakan dalam pembuatan membran polimer untuk 

proses pemisahan (Kim dan Lee, 1998). Pada metode ini, polimer diubah dari bentuk 

larutan menjadi bentuk padatan secara terkontrol. Proses pemadatan sangat sering 

diawali dengan perpindahan polimer dari suatu cairan (pelarut) ke cairan lain (non-

pelarut). Fase dengan konsentrasi polimer yang tinggi dalam larutan polimer akan 

membentuk padatan atau matriks membran, sedangkan fase dengan konsentrasi polimer 

yang rendah akan membentuk pori-pori (Mulder, 1991).  

Membran kitosan-PEG dibuat dengan mencampurkan larutan kitosan dalam 

asam asetat dengan PEG pada komposisi tertentu. Campuran ini disebut dengan 

larutan dope yang selanjutnya dicetak pada cetakan plastik. Setiap pencetakan, volum 

larutan dope dibuat sama agar diperoleh membran dengan ketebalan yang sama. 

Metode pembuatan membran yang dipakai yaitu metode inversi fasa dengan teknik 

presipitasi pelarut pada suhu ruangan. Setelah kering, membran yang terbentuk 

dilepaskan dari cetakan, lalu direndam dengan NaOH 10% selama beberapa jam. 

Perendaman bertujuan untuk menetralkan kelebihan asam asetat yang disebabkan 
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penggunaan asam asetat sebagai pelarut kitosan. Selanjutnya membran dicuci dengan 

akuades hingga netral lalu dikeringkan. Membran kitosan-PEG yang dihasilkan 

berbentuk lingkaran dengan ketebalan 45,4 µm dan diameter 4 cm. Pada langkah ini 

dibuat tiga macam membran A, B, dan C dengan perbandingan kitosan dan PEG 

berturut-turut 4:4, 5:4, dan 6:4. 

Penambahan PEG dimaksudkan untuk pembentukan dan penyeragaman pori-

pori membrane karena PEG dapat berperan sebagai porogen (Yang et al. 2001). PEG 

juga memiliki gugus –OH, sehingga blending kitosan dengan PEG akan membentuk 

ikatan hidrogen lain dengan jumlah yang sangat banyak karena keduanya adalah 

polimer yang memiliki rantai yang sangat panjang. Ikatan hidrogen yang terbentuk ini 

menimbulkan jarak antar polimer kitosan dan PEG yang mengakibatkan terbentuknya 

pori pada membran. Membran kitosan-PEG yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Membran Kitosan-PEG 
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4.2. Uji Swelling 

Uji swelling dilakukan dengan cara menimbang berat kering membran 

kemudian merendamnya dalam media yang berbeda-beda yaitu akuades, buffer pH 5, 

buffer pH 7,5 dan buffer pH 9 sampai diperoleh berat yang konstan. Membran basah 

diusap menggunakan kertas saring dan ditimbang.  Penimbangan dilakukan dengan 

selang waktu 5 menit hingga diperoleh berat konstan. Uji swelling ini bertujuan untuk 

memprediksi banyaknya air yang dapat berdifusi ke dalam membran. Swelling 

(pengembangan) juga dapat menandakan bahwa masih terdapat rongga dalam 

polimer, yang mana rongga ini dapat mempengaruhi sifat mekanik dari polimer. 

Semakin kecil rongga maka semakin tinggi sifat mekaniknya. Data uji swelling 

masing-masing membran dapat dilihat dalam Tabel 4.  Perhitungan uji swelling 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran 7. 

Tabel 4. Data Swelling Indeks (SI) 

Sampel Membran 
(Kitosan : PEG) 

SI 
Akuades pH 5 pH 7,5 pH 9 

A (4:4) 122,22 % Larut 109,62 % 93,15 % 
B (5:4) 119,64 % Larut 116,54 % 107,32 % 
C (6:4) 144,39 % Larut 173,89 % 144,41% 

 

Tabel 4 menunjukkan dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi kitosan maka 

swelling indeks semakin besar. Menurut Pierog et al  (2009) salah satu faktor yang 

mempengaruhi swelling indeks adalah hidrofilitas. Pada uji swelling membran dalam 

buffer pH 5, ternyata membran yang direndam larut.  Hal ini disebabkan karena sifat 
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kimia kitosan yang larut dalam pelarut asam dengan pH dibawah 6. Kitosan 

merupakan polimer hidrofilik yang memiliki pKa sekitar 6,5.  

Konsentrasi kitosan yang semakin tinggi pada membran kitosan-PEG 

menyebabkan gugus amina semakin bertambah sehingga interaksi antara kitosan 

dengan akuades lebih mudah terjadi. Interaksi ini melibatkan ikatan antara gugus 

amina pada kitosan dengan gugus OH- dari air. Membran A memiliki nilai swelling 

indeks paling rendah di antara membran kitosan-PEG lain sehingga dapat dikatakan 

sifat hidrofilitasnya kecil. Perhitungan selengkapnya tentang hasil uji swelling 

membran kitosan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.3 Uji Partisi dalam Larutan Buffer  

Uji partisi dilakukan dengan cara merendam membran dalam larutan buffer 

dengan pH 7,5 dan pH 9 yang mengandung 2 mg/mL albumin. Setelah itu, 

konsentrasi albumin yang tersisa diukur dengan spektrofotometer UV-Vis.  Uji partisi 

ini bertujuan untuk menentukan koefisien partisi (Kd) membran terhadap model obat 

albumin. Koefisien partisi (Kd) adalah perbandingan kesetimbangan konsentrasi solut 

dalam membran dengan konsentrasi solute dalam larutan.  Hasil uji partisi 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Koefisien Partisi (Kd) membran pada pH 7,5 dan 9,0 

Pada penentuan konsentrasi albumin setelah proses uji partisi, absorbansi 

larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 

maksimum yaitu 577 nm. Konsentrasi larutan dihitung dengan menggunakan kurva 

kalibrasi larutan standar albumin yang memiliki persamaan garis y = 0,024x + 0,006 

dengan R2  = 0,992.  

Gambar 5 menunjukkan bahwa membran B memiliki nilai Kd paling besar 

diantara membran yang lain baik dalam buffer pH 7,5 maupun pH 9.  Semakin besar 

nilai Kd berarti semakin mudah solut (albumin) untuk berdifusi di dalam membran. 

Nilai koefisien partisi dapat dipengaruhi oleh hidrofilitas dan porositas membran serta 

struktur atau gugus-gugus fungsi yang ada pada membran maupun solute. Koefisien 

partisi (Kd) membran B menunjukkan hasil yang paling besar. Ini terjadi karena pada 

waktu perendaman selama 35 menit banyak albumin yg masuk ke dalam pori 

membran dan tetap tinggal di dalamnya atau tidak lepas dari membran. Pada hasil 
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penelitian terjadi penyimpangan antara konsentrasi sebelum perendaman dan sesudah 

perendaman. Hal itu terjadi karena kemungkinan terjadi pengenceran pada 

konsentrasi obat sehingga konsentrasi obat belum tentu 0,2 mg/mL. 

4.4 Uji Permselektivitas 

Permselektivitas membran dapat dinyatakan dengan koefisien rejeksi (R). 

Koefisien rejeksi ini merupakan ukuran untuk menyatakan kemampuan membran 

untuk menahan spesi tertentu berdasarkan ukuran partikel. Pada penelitian ini 

permselektivitas membran diukur terhadap model obat albumin menggunakan sel 

difusi yang terbuat dari pot kecil.  Pada sel terdapat dua bagian yaitu bagian umpan 

dan bagian permeat. Bagian umpan dan permeat dipisahkan oleh membran di bagian 

tengah. Proses dilakukan selama 12 jam dengan selang waktu pengukuran 4 jam. 

Setelah proses difusi, larutan di bagian umpan dan permeat diukur absorbansinya 

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 577 nm. Hasil 

perhitungan  koefisien rejeksi ditunjukkan pada Gambar 6. Semakin besar nilai 

koefisien rejeksi (R) berarti semakin selektif membran tersebut dalam melewatkan 

partikel-partikel albumin dari bagian umpan. 
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Gambar 6.  Grafik hubungan koefisien Rejeksi terhadap waktu 

 Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat  bahwa semakin lama, koefisien rejeksi 

cenderung semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama 

membran dilewati oleh solute, maka molekul–molekul solute akan tertahan pada 

pori–pori membran dan akan menghalangi partikel solute yang lain. Pori-pori 

membrane menjadi tertutup oleh partikel-partikel solute sehingga menghalangi proses 

difusi. Nilai koefisen rejeksi membran semakin tinggi dengan bertambahnya 

konsentrasi kitosan dalam membran. Koefisien rejeksi membran C lebih tinggi 

daripada membran A dan B. Hal ini disebabkan oleh ukuran dan jumlah pori-pori 

membran. Membran C kemungkinan memiliki jumlah pori-pori yang lebih sedikit serta 

ukuran pori-porinya lebih kecil dari membran  A dan B, sehingga makin banyak molekul 

albumin yang tertahan, akibatnya koefisien rejeksinya juga makin tinggi.  
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Pada membran C, penurunan selektifitas membran yang cukup signifikan terjadi 

pada jam ke 8 dan jam ke 12 karena semakin lama waktu untuk melewatkan albumin, 

ukuran pori-pori pada membran semakin longgar sehingga nilai R  semakin menurun. 

Berbeda dengan membran B, pada jam ke 4 sampai jam ke 12, membran masih lebih 

selektif dalam melewatkan albumin. Dengan demikian membran B memiliki kinerja 

yang lebih baik daripada membran C. 

4.5 Permeabilitas dan Koefisien Difusi Membran terhadap model obat 

Koefisien difusi lazim digunakan untuk meyatakan permeabilitas membran, 

yakni ukuran laju dari suatu spesies atau zat terlarut dalam menembus membran. 

Idealnya membran memiliki selektivitas tinggi dan permeabilitas yang tinggi. 

Mekanisme difusi pada membrane sangat dipengaruhi oleh konsentrasi umpan, 

ketebalan membran, dan suhu. Koefisien difusi dan permeabilitas membran pada 

penelitian ini diukur terhadap albumin sebagai model obat. Jika tidak terdapat 

interaksi kimia antara partikel terlarut dan membran, maka difusi partikel melalui 

membran dapat dinyatakan dengan persamaan: 

 

D menyatakan koefisien difusi, P menyatakan koefisien permeabilitas, ketebalan 

membran (h) dan koefisien partisi (Kd). 
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Tabel 5. Permeabilitas dan Koefisien Difusi pada Variasi Membran Kitosan 
Membran P D 

A 1,434 0,0024 
 B  1,225 0,0015 
 C 1,483 0,0039 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa permeabilitas membran mengalami 

kenaikan seiring dengan niknya konsentrasi kitosan dalam membran kitosan PEG. 

Pada membran B didapatkan hasil P dan D yang paling kecil dari membran yang lain 

yaitu sebesar 1,225 dan 0,015. Hal ini dapat terjadi karena pori-pori semakin rapat 

sehingga permeabilitas terhadap albumin semakin kecil. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa membran B lebih cocok untuk agen lepas lambat terhadap model 

obat albumin dibanding dengan membran A dan C.  

4.6 Morfologi Membran 

Karakterisasi morfologi membran dilakukan dengan instrumen SEM. Bagian 

membran yang dikarakterisasi yaitu permukaan atas dan penampang melintang 

membran Foto penampang melintang dan permukaan membran ditunjukkan pada 

Gambar 7. 

                                      

 Gambar 7. (a) foto permukaan membran C dengan perbesaran 5000x (b) foto 
penampang melintang membran C dengan perbesaran 2500x 

A B 



39 

 

 

            Berdasarkan hasil foto SEM membran C, terlihat penampang lintang 

membran tersebut berlapis dan asimetris. Permukaannya menunjukkan pori asimetris 

dan distribusi pori yang kecil tetapi memiliki ukuran pori yang berbeda satu sama 

lain. Pembentukan pori pada membran kitosan dipengaruhi oleh besarnya interaksi 

yang terjadi akibat penambahan PEG sebagai pembentuk pori. Peran PEG sebagai 

pembentuk pori dipengaruhi oleh besarnya massa molekul dan konsentrasi PEG (Liu 

et al,tanpa tahun). Hal ini juga diperkuat dengan data permeabilitas dan rejeksinya 

yang menunjukkan membran kitosan C memberikan nilai permeabilitas yang besar 

yaitu 1,483 dan rejeksinya mencapai 78,95%. Kemungkinan hal ini terjadi karena 

interaksi kitosan dengan PEG pada membran C telah optimum. Kelebihan PEG pada 

membran kitosan akan menimbulkan interaksi baru antara PEG dengan PEG yang 

lain sehingga mengganggu terbentuknya pori membran 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sintesis membran kitosan-PEG dapat dilakukan dengan mencampurkan larutan 

kitosan dengan PEG. PEG berfungsi sebagai porogen pada membran. Membran 

yang dibuat berbentuk seperti lingkaran dengan diameter 4 cm. 

2. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa membran B (5:4) merupakan membran 

yang paling selektif karena memiliki koefisien rejeksi yang lebih besar 

dibandingkan membran A (4:4) dan C (6:4).   

3. Permeabilitas dan koefisien difusi membran B terhadap model obat albumin lebih 

kecil dibandingkan dengan membran A (4:4) dan membran C (6:4) sehingga 

membran B (5:4) memiliki karakteristik lepas lambat terhadap albumin yang lebih 

lama. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang membran kitosan termodifikasi 

menggunakan plastisizer yang lain seperti CMC, glutaraldehide, PVA yang 
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kaitannya dengan pengontrol pelepasan obat agar dapat digunakan untuk sampel 

obat yang lain. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang berbagai uji yang mendukung 

dalam aplikasi pelepasan obat sebagai contoh uji fluks, uji kuat tarik, uji disolus, 

uji biodegradable dan sebagainya. 
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LAMPIRAN 

 LAMPIRAN 1 

 Diagram Alur Kerja Sintesis Membran Kitosan-PEG 

1. Pembuatan membran kitosan dan  kitosan-PEG 
 
Variasi Konsentrasi Kitosan 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 Diaduk secara perlahan selama 0,5 jam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilakukan langkah yang sama dalam pembuatan membran B dan C dengan 
komposisi kitosan : PEG = 5 : 4 dan  kitosan : PEG = 6 : 4 
 

 

2 g kitosan dilarutkan dalam 
100 mL asam asetat 10% 

Ditambahkan PEG sebanyak 2 gram   

Larutan sampel didekompresi untuk 
menghilangkan gelembung udara 

Sampel dicetak dan biarkan selama 3 hari pada suhu ruangan  

Setelah membran mengeras, kemudian dilepas dari 
cetakan  

Untuk menghilangkan kelebihan asam asetat, membran 
direndam dan di bilas dengan air deionized sampai netral 
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LAMPIRAN 2 

Diagram Kerja Swelling Indekx 

 
 
 

Ditimbang dan kemudian direndam 
dalam 250 mL deionized water 

 
 
 

                                       Dikeringkan dengan kertas saring dan 
ditimbang 

                                               kembali 
 
 

 
 

Untuk uji swelling dengan variasi pH dilakukan dengan menggunakan 
medium larutan buffer dengan pH 5 ; 7,5 ; dan 9. 

 
 
 

LAMPIRAN 3 
 
Diagram Kerja Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 
 
 
 
 
 

Absorbansi diukur dengan spektofotometer UV-
Vis dengan variasi λ 560 nm-580 nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membran kering 

Membran basah 

Swelling Index dihitung 

Labu takar 10 mL diisi 1 mL larutan albumin 5 
mg/ml + 4 mL biuret + akuades sampai tanda 

batas 

Sampel hasil λ maksimum 
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LAMPIRAN 4 
 
Diagram Kerja Uji Partisi 
 

 

Direndam dalam larutan buffer pH 7,5 yang 
mengandung 0,2 mg/mL albumin 

T= 370C 

 
 

 

 Dianalisis konsentrasi obat 

 

 

Perlakuan ini diulang dengan langkah yang sama seperti di atas 
dengan  larutan buffer bernilai pH 9. 

 

LAMPIRAN 5 
 
Diagram Kerja Uji Permselektivitas 
 

 

 Larutan  dimasukkan ke dalam rangkaian 
alat dengan bagian umpan diisi larutan yang 
sama dengan 4,0 mg/mL model obat albumin 
dan bagian umpan diisi dengan larutan buffer 

 

 

Diukur konsentrasi   

Membran kitosan 

Berat membran konstan 

Spektrofotometri UV-Visible 

Alat dirangkai 

Proses dilakukan selama 12 jam dengan 
selang waktu 4 jam, larutan diambil 

Spektrofotometri UV-Visible 
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LAMPIRAN 6 

 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum untuk Larutan Obat Albumin 
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LAMPIRAN 7  

a. Perhitungan Swelling Index 

Aquadest 

 
 

 
Keterangan : 

Ws : berat akhir hasil swelling 

Wd : berat awal 

a. Membran A (Kitosan :PEG = 4 : 4) 

 
 

 
 

 
 
Perhitungan ini diulang dengan langkah yang sama seperti yang diatas untuk 

membran kitosan B dan membran kitosan C dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

SampelMembranKitosan 
BeratAwal 

(Wd) 
BeratAkhir 

(Ws) 
SI 

A 0,0816 0,1813 122,22 % 
B 0,0947 0,208 119,64 % 
C 0,0803 0,1672 144,39 % 
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1. Buffer pH 5 
 

SampelMembranKitosan 
BeratAwal 

(Wd) 
BeratAkhir 

(Ws) 
SI 

A 0,0834 Membran larut - 
B 0,1074 Membran larut - 
C      0,157 Membran larut - 

 

 

2. Buffer pH 7,5 
 

 
 

Keterangan : 

Ws : berat akhir hasil swelling 

Wd : berat awal 

b. Membran A (Kitosan :PEG = 4 : 4) 
 

 
 

   
 

            
 
 
Perhitungan ini diulang dengan langkah yang sama seperti yang diatas untuk 

membran kitosan B dan membran kitosan C dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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SampelMembranKitosan 
BeratAwal 

(Wd) 
BeratAkhir 

(Ws) 
SI 

A 0,0800 0,1677 109,62% 
B 0,1058 0,2291 116,54 % 
C 0,1157 0,3619 173,89% 

 

3. Buffer pH 9 
 

                             
Keterangan : 

Ws : berat akhir hasil swelling 

Wd : berat awal 

a. Membran A (Kitosan :PEG = 4 : 4) 
 

                       
 

                 
 

                                    
  

Perhitungan ini diulang dengan langkah yang sama seperti yang diatas 

membran kitosan B dan membran kitosan C dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

SampelMembranKitosan 
BeratAwal 

(Wd) 
BeratAkhir 

(Ws) 
SI 

A 0,08346 0,1612 93,15 % 
B 0,1038 0,2152 107,32 % 
C 0,11246 0,27486 144,41% 
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LAMPIRAN 8 

Tabel  Absorbansi larutan standar Albumin untuk uji  partisi pada larutan 
buffer pH 7,5 dan pH 9 

Konsentrasi 
(mg/mL) 

Absorbansi 

0 0 
0,4 0,111 
0,6 0,157 
1,0 0,241 
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LAMPIRAN 9 

Tabel  Absorbansi larutan standar Albumin untuk uji  permselektivitas pada 
larutan buffer pH 7,5 dan pH 9 

 

Konsentrasi 
(mg/mL) 

Absorbansi 

0 0 
0,2 0,038 
0,4 0,088 
0,6 0,122 
1,0 0,198 

 

 

LAMPIRAN 10 

Perhitungan Uji Partisi 

Buffer pH 7,5 dan 9 
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Keterangan : 

Cs  : konsentrasi solute dalam larutan pada keadaan setimbang 

Ci  : konsentrasi awal solute 

Vm  : volume membran 

Vs  : volume larutan 

Persamaan kurva kalibrasi : y = 0,024x + 0,007 

 
 

Konsentrasi 
Kitosan 

Konsentrasi Albumin 
(mg/mL) 

Kd 

pH 7,5 pH 9  

pH7,5 

 

pH 9 
Ci Cs Ci Cs 

A 5,95 3,3 5,95 2,87 14,19 18,83 
B 9,58 2,77 9,58 2,63 26,53 29,37 
C 9,58 7,57 9,58 5,74 2,3 5,79 

 
Keterangan : 

Ci = Konsentrasi awal albumin 

Cs = Konsentrasi akhir albumin 

Kd = Koefisien Partisi 

 

Persamaan Kurva Kalibrasi 

y = 0,024x +0,007 

a. Membran A (Kitosan :PEG = 4 : 4) 
 
Diket :Volume larutan     (Vs )  = 3 mL 
     Volume Membran (Vm) = 0,171 mL 
     Absorbansi sesudah direndam        = 0,087 
     Absorbansi sebelum direndam       = 0,15 
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Ditanya :Kd = ? 
Jawab : 
Persamaan dari kurva kalibrasi y = 0,024x +0,007 

            Absorbansi sebelum direndam = 0,15 
y        = 0,024x +0,007 
0,15   = 0,024x +0,007 
0,143 = 0,024x 
x        = 5,95 → Ci = 5,95 
 
Absorbansi sesudah direndam = 0,087 
y        = 0,024x +0,007 
0,087  = 0,024x + 0,007 
0,08    = 0,024x 
x         = 3,3→ Cs = 3,3 
 

 

 

 

 

Perhitungan ini diulang dengan langkah yang sama seperti yang diatas untuk 
membran kitosan A pada pH 9 
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LAMPIRAN 11 

Uji Permselektivitas 

 

Persamaan kurva kalibrasi : y = 0,019x + 0,004 

a. Membran A (Kitosan :PEG = 4 : 4) 
 
 
waktu Co Ct R P 
4 jam I 10,11 3,47  

1,434 4 jam II 10,42 4,52  
4 jam III 12 5,68  
 

� 4 jam I 
Diket : Absorbansi 4 jam I = 0,070 
 Absorbansi buffer obat 4 jam I = 0,146 
 V = 150 mL 
 A = Π r2 = 3,14 x 2 x 2 = 12,56 
Ditanya : P dan R = ? 
Jawab :  
 
Persamaankurvakalibrasi : y = 0,019x + 0,004 
Absorbansi 4 jam I = 0,070 
y = 0,019x + 0,004 
0,070 = 0,019x + 0,004 

y = 0.019x + 0.045 

R² = 0.997  
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0,066 = 0,019x 
X = 3,47→ Ct = 3,47 
 
Absorbansi buffer obat 4 jam I = 0,196 
y = 0,019x + 0,004 
0,196 = 0,019x + 0,004 
0,192= 0,019x 
X = 10,11→ Co = 10,11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
         6,91326 
 
 

 
 

 
 

 
 

                
 

Perhitungan ini diulang dengan langkah yang sama seperti yang diatas untuk 4 

jam ke II dan 4 jam ke III 
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x Y 
4 6,91326 
8 12,0438 
12     17,420 
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LAMPIRAN 12 
Dokumentasi Penelitian 
 

 
 

                
 
Pembuatan membran kitosan 
 

                
 Pencetakan larutan kitosan PEG 
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Uji Swelling 

        
 
Uji Permselektivitas 
 
 


