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Abstract
A Study has been done on the effect correlation effect of particle size on solubilization of metronidazol using brij
35 in water solvent. Surface tension method using Torsion Balance Type OS White. Inst. Co. Ltd and refraction
method using Refractometer ABBE were done for determination of CMC (Critical Micelle Concentration) values
of surfactans with Brij 35. Size of metronidazol particle was reduced by milling process with various duration 0
hour, 1 hour, 6 hours and 12 hours using Ball Mills “The Pascall Engineering”. Result showed that
concentration of metronidazol in solubilization was 11,0888 mg/ml, 10,6470 mg/ml, 10,4431 mg/ml and 10,0890
mg/ml respectively at various milling period of 1 hour, 6 hour, 12 hour and without milling. Metronidazol after
milling for 1 hour showed better solubilization than without milling with further. The Solubilization of
metronidazol decreased with an increase in milling time. The Results at various time of milling process of 1
hour, 6 hours, 12 hours and without miliing. Process found the solubilization of metronidazol concentration were
11,0888 mg/ml, 10,6470 mg/ml, 10,4431 mg/ml and 10,0890 mg/ml. Keywords : Solubilization, Metronidazol,
Brij 35, milling
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Pendahuluan
Obat yang digunakan secara oral adalah obat
yang di telan walaupun ada juga yang di larutkan
dalam mulut seperti tablet isap, buccal. Tujuan
penggunaan obat melalui oral terutama adalah untuk
memperoleh efek sistemik (Anief, 2000). Bahan obat
pada umumnya adalah senyawa organik yang
memiliki kelarutan yang kecil dalam pelarut air (Voigt,
1994, Aneif, 1997). Oleh karena itu kelarutan bahan
obat dalam konsentrasi tinggi menjadi persyaratan
utama untuk memperoleh kerja terapeutik yang
optimal. Salah satu bahan obat yang kelarutannya
kecil adalah metronidazol yaitu 1:100 dalam air,
sehingga dikawatirkan formula dalam bentuk sediaan
cair tidak mencapai konsentrasi terapi yang
diinginkan. Dalam perdagangan sediaan metronidazol
terdapat dalam bentuk sirup, contoh dalam bentuk
sirup adalah metrolet sirup (Mc. Evoy, 1995, Depkes
RI, 1979).

Untuk mendapatkan larutan dari suatu zat
yang sukar larut selain mengatur ukuran partikel perlu
juga memakai surfaktan, yang berfungsi sebagai
pembasah, pengemulsi, pensolubilisasi, detergen dan
anti busa. Oleh sebab itu sangat menarik untuk
memvariasikan ukuran partikel untuk diformulasi
dalam bentuk sistem dispersi cair koloid (solubilisasi).
Di antara surfaktan yang dapat digunakan sebagai
pensolubilisasi adalah surfaktan non ionik, salah
satunya adalah brij 35 yang stabil dalam suasana
asam maupun basa dan bersifat netral dalam air
(Martin and Cook, 1961, Halim, 1991, Attwood and
Florence, 1985).
Solubilisasi adalah proses melarutnya suatu substans
atau bahan padat, cair atau gas melalui perantaraan
misel yang dibentuk oleh surfaktan dalam pelarut
(Rosen, 1978). Solubilisasi dikatakan juga sebagai
suatu proses perbaikan kelarutan dimana suatu
surfaktan
mempunyai
kemampuan
untuk
menghasilkan suatu larutan yang jernih yang
mengandung sejumlah zat-zat yang secara biasa
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tidak larut atau agak sukar larut dalam air (Voigt,
1994, Halim et al., 1997). Konsentrasi surfaktan
dimana ia membentuk misel dikenal sebagai
konsentrasi misel kritis atau “critical micelle
concentration” (CMC) (Martin et al., 1983, Lachman
et al., 1986).
Pada penelitian ini dilihat pengaruh ukuran partikel
metronidazol
terhadap
proses
solubilisasi
menggunakan brij 35. Untuk memperoleh hasil dan
data dari solubilisasi metronidazol dalam air dapat
ditentukan
dengan
menghitung
konsentrasi
metronidazol
yang
tersolubilisasi
dengan
menggunakan Spektrofotometer Ultraviolet-Visibel.

Larutan surfaktan dibuat dengan konsentrasi 0,01
mg/ml, 0,02 mg/ml, 0,03 mg/ml, 0,04 mg/ml, 0,05
mg/ml, 0,06 mg/ml, 0,07 mg/ml, 0,08 mg/ml, 0,09
mg/ml, 0,1 mg/ml
pada suhu kamar. Larutan
surfaktan yang akan diperiksa ini diteteskan ke dalam
lubang tepi prisma alat refraktometer. Mikrometer
diputar perlahan-lahan sampai pada medan
penglihatan di teleskop, batas antara gelap terang
berada pada titik potong kedua garis halus yang
bersilangan. Kemudian dibaca skala yang tertera
pada alat.

Metode Penelitian

Penentuan daya pensolubilisasi brij-35 terhadap
solubilisasi metronidazol pada CMC, diatas CMC
dan di bawah CMC

Penggerusan metronidazol selama 1 jam, 6 jam,
12 jam
Digunakan Ball mills dengan tiga variasi bola
penggerus. Volume bola penggerus dibuat 30% dari
volume ruang penggerus. Lama penggerusan
masing-masing 1 jam, 6 jam dan 12 jam dengan berat
metronidazol yang sama.
Penentuan distribusi ukuran partikel
Distribusi ukuran partikel ditentukan dengan
mikroskop
yang
dilengkapi
oculomikrometer.
Mikrometer sebelum digunakan dikalibrasi terlebih
dahulu. Sejumlah kecil metronidazol disuspensikan
dalam paraffin cair, kemudian diteteskan pada objek
glass, tutup dengan cover glass dan diamati dibawah
mikroskop sebanyak seribu partikel. Partikel
dikelompokkan
pada
ukuran-ukuran
tertentu,
kemudian masing-masing kelompok ditentukan
jumlahnya. Lakukan hal ini pada Metronidazol yang
digerus selama 1 jam, 6 jam, 12 jam dan tanpa
penggerusan.
Penentuan harga CMC larutan brij-35 dengan
berbagai metoda
Metoda tegangan permukaan
Tegangan permukaan surfaktan ditentukan dengan
menggunakan alat Torsion Balance tipe “OS” pada
suhu kamar. Dibuat larutan Brij-35 dengan
konsentrasi 0,01 mg/ml, 0,02 mg/ml, 0,03 mg/ml, 0,04
mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,06 mg/ml, 0,07 mg/ml, 0,08
mg/ml, 0,09 mg/ml, 0,1 mg/ml. Lalu diukur tegangan
permukaan larutan.

Dibuat larutan brij-35 dengan konsentrasi 0,02 mg/ml,
0,03 mg/ml, 0,04 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,06 mg/ml. Dua
gram metronidazol ditambahkan ke dalam 100 ml
larutan surfaktan. Aduk dengan magnetik stirrer.
Saring dengan kertas saring Whatman No 42. Pipet
larutan ini sebanyak 1 ml dan diencerkan dalam labu
ukur 100 ml. Larutan ini dipipet lagi sebanyak 5 ml
dan diencerkan dalam labu ukur 100 ml. Ukur
serapan larutan pada panjang gelombang maksimum
(319,5 nm). Lakukan hal yang sama pada
metronidazol yang telah digerus selama 1 jam, 6 jam,
12 jam.

Hasil dan Pembahasan
Pada penggerusan metronidazol digunakan
ball mills, yang terdiri dari trommel (silinder) porselen
dan bola penggiling dari material yang sama. Dengan
alat ini akan didapat hasil penggerusan yang sangat
halus. Derajat kehalusan yang dikehendaki dapat
dicapai melalui pengaturan kecepatan pemutaran
mesin dan lama penggerusan. Pada putaran lambat
maka proses penggerusan terjadi melalui gesekan
bola-bola penggiling satu sama lain dan dengan
dinding
trommel.
Untuk
mendapatkan
efek
penggerusan yang optimum dilakukan dengan
kecepatan putar 75 % dari kecepatan putar kritis.
Kecepatan putar kritis adalah kecepatan putaran
maksimum dari mesin yang masih dapat bekerja
menghaluskan material, yang dapat dihitung dengan
rumus :

Uk 

1
2π

2g
 0,159
DT

2g
(menit) (Halim, 1991)
DT

Metoda Indeks Bias
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Pada penggerusan metronidazol dengan
variasi waktu 0 jam, 1 jam, 6 jam dan 12 jam maka
didapatkan ukuran partikel yang lebih kecil. Hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 1, 2, 3, 4. Ukuran partikel
metronidazol tanpa penggerusan, penggerusan 1
jam, 6 jam dan 12 jam adalah berturut-turut 44,54
µm, 30,75 µm, 19,51 µm dan 7,40 µm.
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Tabel 2. Distribusi ukuran partikel metronidazol pada
penggerusan 1 jam

Tabel 1. Distribusi ukuran partikel metronidazol tanpa
penggerusan

d

nd
n

d

30751,5
 30, 7515 m
1000

Tabel 3. Distribusi ukuran partikel metronidazol pada
penggerusan 6 jam

d

nd
n

d

44544,5
 44,5445 m
1000
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Gambar 1. Kurva hubungan antara konsentrasi brij 35
dengan tegangan permukaan.

d
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n

Keterangan

: y1
y2

=
=

54,955 - 210,3x
46,284 - 16,671x

1,3348

19513
d
 19,513 m
1000
Tabel 4. Distribusi ukuran partikel metronidazol pada
penggerusan 12 jam

Indeks Bias

1,3346
1,3344

y1

1,3342

y2

1,3340
1,3338
1,3336
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Konsentrasi Brij-35 (mg/ml)

Gambar 2. Kurva hubungan antara konsentrasi brij 35
dengan indeks bias.
Keterangan

d
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n

d

7403,5
 7, 4035 m
1000

Dari beberapa konsentasi brij 35 dalam air
suling maka didapatkan harga CMC dengan metoda
tegangan permukaan dengan menggunakan alat
Torsion Balance yaitu 0,0448 mg/ml, sedangkan
dengan metoda indeks bias didapatkan nilai CMC
dari Brij 35 yaitu 0,0432 mg/ml. Hasilnya dapat dilihat
pada gambar 1 dan 2.

Tegangan Permukaan

54,000
52,000
50,000
48,000

y1
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46,000

44,000
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0
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0,08
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: y1
y2

=
=

1,33355 + 0,019x
1,3341 + 0,00628x

Surfaktan mampu meningkatkan kelarutan
bahan obat setelah membentuk misel yaitu setelah
nilai CMC-nya tercapai (Lim and Chen, 1974). Untuk
menentukan harga CMC dari surfaktan digunakan
metoda tegangan permukaan dan metoda indeks bias
(Rosen, 1978, Halim et al., 1997). Pada metoda
tegangan permukaan digunakan metoda cincin
dengan menggunakan alat Torsion Balance. Prinsip
dari metoda ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk
memisahkan (mengangkat) cincin platina iridium yang
dicelupkan pada permukaan atau antar muka adalah
berbanding lurus dengan tegangan muka atau
tegangan antar muka (Martin et al., 1983, Lachman et
al., 1986). Menentukan nilai CMC dengan metoda
tegangan permukaan didasarkan bahwa tegangan
permukaan dari larutan surfaktan akan turun secara
cepat dengan meningkatnya konsentrasi sampai
pada titik CMC, bila konstan terus ditingkatkan
setelah CMC tercapai maka tegangan permukaan
tidak akan turun lagi. Pada gambar 1 dapat dilihat,
kurva mula-mula turun secara cepat dan kemudian
konstan. Kemudian dibuat dua persamaan garis lurus
sehingga didapatkan nilai CMC yang sesuai dengan
titik potong kedua garis tersebut. Beberapa literatur
menyatakan bahwa setelah tercapainya titik CMC
tegangan permukaan masih akan turun sedikit,
kemudian naik dan selanjutnya akan konstan. Hal ini
disebabkan karena pembentukan misel berjalan
sangat cepat, sehingga pada awalnya tidak saja
molekul-molekul surfaktan di dalam sistem yang
beragregasi tapi juga molekul surfaktan pada
permukaan
sistem.
Sementara
ada
daerah
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permukaan yang tidak ditempati oleh molekul
surfaktan yang menyebabkan tegangan permukaan
kembali naik, setelah posisi ini ditempati lagi maka
tidak akan ada lagi penurunan tegangan permukaan
(Halim et al., 1997, Halim et al., 1996).
Pada metoda indeks bias ditentukan dengan
menggunakan Refraktometer ABBE. Hal ini
diterangkan oleh Klevens, bila indeks bias sebagai
ordinat dan konsentrasi surfaktan sebagai absis
maka akan diperoleh dua garis lurus yang
berpotongan pada CMC seperti terlihat pada gambar
2. Ini didasarkan bahwa pada saat tercapai titik CMC
maka pembentukan misel akan berlangsung sangat
cepat sehingga akan terjadi perubahan sifat-sifat
fisika seperti perubahan kerapatan larutan surfaktan
yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan
sebelum mencapai titik CMC. Ini menyebabkan
terjadinya perubahan indeks bias (Rosen, 1978,
Martin et al., 1983). Dengan menggunakan dua
metoda ini didapatkan harga CMC yang tidak jauh
berbeda yaitu 0,0448 mg/ml dengan metoda
tegangan permukaan dan 0,0432 mg/ml dengan
metoda indeks bias.
Hasil uji kelarutan metronidazol dengan
menggunakan Brij 35 di bawah CMC, pada CMC dan
di di atas CMC masing-masing 2 konsentrasi dengan
perbedaan ukuran partikel terjadi penurunan
konsentrasi metronidazol (Tabel 5).

Tabel 5. Data kelarutan metronidazol dengan dan
tanpa penggerusan di bawah CMC, pada
CMC dan di atas CMC dari brij 35 pada
suhu kamar.

*) Menyatakan harga CMC
Terlihat bahwa pada daerah CMC kadar
metronidazol tanpa penggerusan yang terlarut terlihat
lebih
rendah
dibandingkan
dengan
kadar
metronidazol yang digerus. Suatu hal yang menarik
terlihat bahwa metronidazol yang digerus selama 12
jam, ternyata kelarutannya lebih kecil dibandingkan
dengan yang digerus selama 6 dan 1 jam. Hal ini
membuktikan
bahwa
makin
lama
proses
penggerusan partikel metronidazol makin halus tetapi
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bersamaan dengan itu terjadi proses agregasi (Halim
et al., 1997).

Kesimpulan
Diameter rata-rata partikel metronidazol
tanpa penggerusan, penggerusan 1 jam, 6 jam dan
12 jam dengan menggunakan ball mill adalah
berturut-turut 44,54 m, 30,75 m, 19,51 m, 7,40
m.
Konsentrasi
metronidazol
tanpa
penggerusan, penggerusan 1 jam, 6 jam, 12 jam
yang tersolubilisasi adalah berturut-turut 10,0890
mg/ml, 11,0888 mg/ml, 10,647 mg/ml, 10,4431
mg/ml.
Penggerusan
metronidazol
1
jam
solubilisasinya lebih baik dibandingkan dengan
metronidazol tanpa penggerusan selanjutnya makin
lama penggerusan, metronidazol tersolubilisasi makin
sedikit.
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